
Wat zegt het regeerakkoord 'Di Rupo I'?
                                            Vragen en antwoorden                         29/01/2012

 Vraag 10 : Worden faciliteiten verruimd en verankerd in de Grondwet?
 JA  /   eerder ja
 Nee  / eerder niet
 Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet.

Het juiste antwoord is: JA. Dit regeerakkoord bevat nieuwe faciliteiten voor Franstaligen in de zes 
faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand en in de rest van Halle-Vilvoorde (29 gemeenten). 

We overlopen enkele van de nieuwe faciliteiten (met pag. van vermelding in het regeerakkoord):
 Alle betwistingen over benoemingen en over administratieve en taalaangelegenheden (zoals 

bouwvergunningen,  ....)  in  de  faciliteitengemeenten  zullen  voortaan  door  een  tweetalige 
Kamer van de Raad van State behandeld worden, in plaats van door een Nederlandstalige (p. 
25). Daardoor wordt een veroordeling door enkel Franstalige rechters mogelijk (met name 
wanneer de voorzitter van die tweetalige kamer Franstalig is). Op die wijze kan ook de ge-
vestigde rechtspraak (bijvoorbeeld inzake de omzendbrieven Peeters en Martens) aangetast 
worden door Franstalige rechters.

 De Vlaamse regering kan een Franstalig kandidaat-burgemeester in de 6 bedoelde gemeen-
ten weigeren te benoemen, maar het volstaat dat de kandidaat beroep aantekent om de zaak 
over te hevelen naar de tweetalige kamer van de  Raad van State; die kan dan overgaan tot 
benoeming zonder enige verdere tussenkomst van de Vlaamse regering (p. 27).

 Er komt een kieskanton St-Genesius-Rode met de zes bedoelde Vlaams-Brabantse gemeen-
ten (p. 17). Daar kunnen de Franstalige inwoners, in tegenstelling met die in de 29 andere 
gemeenten van Halle-Vilvoorde,  op Brusselse lijsten blijven stemmen.  Zo worden de zes 
electoraal losgeweekt uit Vlaanderen.

 Voor Franstaligen in Halle-Vilvoorde  (6+29 gemeenten) wordt er binnen het parket Halle-
Vilvoorde een korps van Franstalige parketmagistraten uit Brussel “gedetacheerd” om de 
Franstalige zaken “prioritair” te behandelen (p. 21). Die zullen werken onder het hiërar-
chisch gezag van de Franstalige procureur-generaal in Brussel. Dit is vergelijkbaar met de 
vroegere koloniale recht-spraak: koloniale rechters spraken toen recht over kolonialen in de 
koloniale taal; geen lokale rechters in de ‘lokale’ taal (‘lokaal’ te verstaan als werkende in de 
officiële streektaal zoals elders in de EU wel de norm is!). De procedure om beroep te doen 
op Franstalige rechtspraak in Halle-Vilvoorde (6+29) wordt ook versoepeld (p. 18).

Bovendien worden alle nieuwe en bestaande voorrechten voor de Franstaligen in de grondwet ver-
ankerd. Daardoor krijgen ze een permanent karakter en ontsnappen de discriminaties die erin vervat 
zitten voortaan aan het toezicht van het Grondwettelijk Hof. 

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?
OVV: Deze niet-betwiste gegevens bevestigen dat dit regeerakkoord de faciliteiten voor de Frans-
taligen uitbreidt en verankert.  De 'verankering'  van de uitgebreide faciliteiten levert  zeer zware 
problemen op voor de verdere Vlaamse ontvoogding.  Het  wordt  nagenoeg onmogelijk om deze 
nieuwe privileges voor de Franstaligen politiek en juridisch terug te schroeven. Dit is een verdere  
stap in de aanhechting van de zes bij Brussel en het gedeeltelijk behoud van de verdere verfransing  
van de 29 andere gemeenten van Halle-Vilvoorde. 

Rudi Dierick, met medewerking van André Cornille & Haviko.

Een overzicht van vragen en antwoorden vindt u hier. Voor meer informatie, zie R. Dierick, politiek secre-
taris OVV, rudi.dierick@gmail.com of 0494 / 58.78.65  
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